
 
 

 
Tuchtreglement	  

	  
B.N.M.H.C.	  Zwart-‐Wit	  

	  
tucht@zwartwit.nl	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	   	  



  
 Tuchtreglement	  –	  B.N.M.H.C.	  Zwart-‐Wit	   	   	  
 
 
 

Tuchtreglement	  -‐	  BNMHC	  Zwart-‐Wit	  -‐	  versie	  1	  december	  2016	  –	  definitief	   2	  
 

Inhoudsopgave	  
Art.	  1	  	   Definities	  ..............................................................................................................................	  3	  

Art.	  2	  	   Toepasselijkheid	  tuchtreglement	  ........................................................................................	  3	  

Art.	  3	  	   Samenstelling	  tuchtcommissie	  ............................................................................................	  3	  

Art.	  4	  	   Aanhangig	  maken	  van	  de	  tuchtprocedure	  ..........................................................................	  3	  

Art.	  5	   Wijze	  van	  behandeling	  door	  de	  tuchtcommissie	  ................................................................	  4	  

Art.	  6	  	   Mondelinge	  behandeling	  .....................................................................................................	  4	  

Art.	  7	  	   Sepot	  .....................................................................................................................................	  4	  

Art.	  8	  	   Beraadslaging	  en	  uitspraak	  ..................................................................................................	  5	  

Art.	  9	  	   Sancties	  .................................................................................................................................	  5	  

Art.	  10	  	   Ontzetting	  .............................................................................................................................	  5	  

Art.	  11	  	   Uitspraak	  en	  kennisgeving	  ...................................................................................................	  6	  

Art.	  12	  	   Beroep	  ..................................................................................................................................	  6	  

Art.	  13	  	   Tenuitvoerlegging	  van	  straffen	  ............................................................................................	  6	  

	  
	  

	   	  



  
 Tuchtreglement	  –	  B.N.M.H.C.	  Zwart-‐Wit	   	   	  
 
 
 

Tuchtreglement	  -‐	  BNMHC	  Zwart-‐Wit	  -‐	  versie	  1	  december	  2016	  –	  definitief	   3	  
 

Tuchtreglement	  B.N.M.H.C.	  Zwart-‐Wit	  
	  
Art.	  1	  Definities	  
1. Waar	  in	  dit	  reglement	  wordt	  gesproken	  over	  ‘vereniging’,	  wordt	  bedoeld	  B.N.M.H.C.	  Zwart-‐Wit.	  
2. Waar	  in	  dit	  reglement	  wordt	  gesproken	  over	  ‘bond’,	  wordt	  bedoeld	  de	  Koninklijke	  Nederlandse	  

Hockey	  Bond	  (KNHB).	  	  
3. Waar	  in	  dit	  reglement	  wordt	  gesproken	  over	  ‘Bestuur’,	  wordt	  bedoeld	  (een	  lid	  van)	  het	  Bestuur	  van	  de	  

vereniging.	  
4. Waar	  in	  dit	  reglement	  wordt	  gesproken	  over	  ‘lid’	  of	  ‘leden’,	  worden	  daaronder	  ook	  verstaan	  de	  

personen	  die	  schriftelijk	  hebben	  verklaard	  dat	  de	  Statuten	  en	  het	  Huishoudelijk	  Reglement	  van	  
B.N.M.H.C.	  Zwart-‐Wit	  op	  hem/haar	  van	  toepassing	  zijn.	  	  
	  
	  

	  
Art.	  2	  Toepasselijkheid	  tuchtreglement	  
De	  bepalingen	  van	  dit	  reglement	  zijn	  van	  toepassing	  op:	  
1. De	  leden	  van	  de	  vereniging.	  
2. Personen	  die	  zich	  aan	  de	  statuten,	  reglementen	  en	  besluiten	  van	  de	  vereniging	  hebben	  onderworpen.	  
3. Personen	  die	  binnen	  de	  vereniging	  als	  (betaald)	  medewerker,	  begeleider	  of	  functionaris	  

werkzaamheden	  verrichten	  of	  als	  vrijwilliger	  taken	  vervullen.	  
	  

	  
	  
Art.	  3	  Samenstelling	  tuchtcommissie	  
1. De	  tuchtcommissie	  bestaat	  uit	  ten	  minste	  drie	  leden,	  waarvan	  één	  persoon	  als	  voorzitter	  fungeert.	  
2. De	  leden	  van	  de	  tuchtcommissie	  worden	  benoemd	  door	  het	  Bestuur	  voor	  een	  periode	  van	  drie	  jaar.	  

Herbenoeming	  van	  een	  lid	  van	  de	  tuchtcommissie	  is	  mogelijk.	  
3. De	  leden	  van	  de	  tuchtcommissie	  behoeven	  geen	  lid	  te	  zijn	  van	  de	  vereniging.	  
4. Bij	  ontstentenis	  van	  de	  voorzitter	  wordt	  deze	  vervangen	  door	  het	  lid	  dat	  het	  langst	  in	  de	  

tuchtcommissie	  zitting	  heeft.	  Bij	  gelijke	  zittingsduur	  gaat	  het	  oudste	  lid	  in	  leeftijd	  voor.	  
5. De	  voorzitter	  van	  de	  tuchtcommissie	  legt	  verantwoording	  af	  aan	  de	  voorzitter	  van	  het	  Bestuur.	  
	  
	  
	  
Art.	  4	  Aanhangig	  maken	  van	  de	  tuchtprocedure	  	  
Een	  tuchtprocedure	  kan	  door	  het	  Bestuur	  tegen	  een	  lid	  en/of	  een	  groepering	  van	  leden	  aanhangig	  worden	  
gemaakt	  bij	  de	  tuchtcommissie	  indien:	  	  
1. Strafbare	  handelingen	  zijn	  geconstateerd	  als	  bedoeld	  in	  de	  Statuten	  en	  reglementen	  van	  de	  vereniging	  

en/of	  de	  Statuten	  en	  reglementen	  van	  de	  bond.	  	  
2. Een	  lid	  door	  een	  scheidsrechter	  in	  een	  wedstrijd	  definitief	  uit	  het	  veld	  is	  gestuurd.	  	  
3. Een	  lid	  in	  één	  seizoen	  drie,	  vijf	  of	  meer	  keren	  tijdelijk	  uit	  het	  veld	  is	  gestuurd	  met	  een	  gele	  kaart.	  	  
4. Een	  lid	  twee	  maal	  of	  vaker	  niet	  is	  verschenen	  bij	  het	  scheidsrechterexamen.	  	  
5. Een	  lid	  wangedrag	  vertoont	  op	  het	  terrein	  van	  de	  vereniging.	  
6. Het	  Bestuur	  gevolg	  geeft	  aan	  een	  verzoek	  conform	  de	  Statuten	  van	  de	  vereniging.	  	  
7. De	  gedragsregels	  uit	  het	  handvest	  Sportiviteit	  en	  Respect	  in	  ernstige	  mate	  worden	  geschonden.	  
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Door	  of	  namens	  het	  Bestuur	  wordt	  aan	  de	  tuchtcommissie	  zo	  veel	  mogelijk	  informatie	  verstrekt	  die	  op	  de	  
aanhangig	  gemaakte	  zaak	  betrekking	  heeft.	  	  
	  
Het	  schriftelijke	  stuk	  omvat	  ten	  minste:	  

a. De	  naam,	  voorletter(s)	  en	  geboortedatum	  van	  het	  lid/een	  groepering	  van	  leden	  tegen	  wie	  een	  
tuchtzaak	  aanhangig	  wordt	  gemaakt.	  

b. Een	  omschrijving	  van	  het	  gewraakte	  handelen/nalaten	  met	  opgave	  van	  datum	  en	  plaats.	  
c. De	  namen	  van	  eventuele	  getuigen.	  
d. Andere	  van	  belang	  zijnde	  gegevens	  en	  inlichtingen.	  	  

	  
	  

	  	  
Art.	  5	  Wijze	  van	  behandeling	  door	  de	  tuchtcommissie	  	  
1. De	  tuchtcommissie	  regelt	  zelf	  de	  wijze	  van	  behandeling	  van	  de	  aanhangig	  gemaakte	  zaak.	  
2. De	  tuchtcommissie	  is	  bevoegd	  een	  zaak	  schriftelijk	  af	  te	  doen.	  
3. De	  tuchtcommissie	  bepaalt	  plaats	  en	  tijdstip	  van	  de	  zitting.	  	  
4. De	  tuchtcommissie	  behandelt	  de	  zaak	  met	  ten	  minste	  twee	  leden.	  
5. Een	  betrokken	  lid	  kan	  de	  tuchtcommissie	  verzoeken	  de	  zaak	  mondeling	  te	  behandelen.	  Tenzij	  de	  

tuchtcommissie	  van	  oordeel	  is	  dat	  er	  hierdoor	  een	  onaanvaardbare	  vertraging	  van	  de	  behandeling	  zou	  
ontstaan,	  wordt	  dat	  verzoek	  toegewezen.	  
Ingeval	  de	  mondelinge	  behandeling	  niet	  kan	  worden	  afgewacht,	  is	  de	  voorzitter	  van	  de	  
tuchtcommissie	  of	  diens	  plaatsvervanger	  bevoegd	  een	  voorlopige	  ordemaatregel	  te	  treffen.	  	  

6. De	  zittingen	  van	  de	  tuchtcommissie	  zijn	  in	  beginsel	  niet	  openbaar.	  De	  voorzitter	  kan	  toegang	  aan	  
derden	  verlenen.	  Ingeval	  een	  zaak	  tegen	  een	  jeugdlid	  aanhangig	  gemaakt	  is,	  wordt	  zowel	  dit	  jeugdlid	  
als	  een	  van	  zijn	  ouders	  voor	  de	  mondelinge	  behandeling	  opgeroepen.	  	  
	  

	  
	  
Art.	  6	  Mondelinge	  behandeling	  	  
1. Een	  aanhangig	  gemaakte	  zaak	  wordt	  zo	  spoedig	  mogelijk	  door	  de	  tuchtcommissie	  mondeling	  

behandeld.	  
2. De	  tuchtcommissie	  is	  bevoegd	  leden	  en	  niet-‐leden	  te	  horen	  en/of	  te	  raadplegen.	  
3. Leden	  zijn	  verplicht	  de	  tuchtcommissie	  alle	  inlichtingen	  te	  verstrekken	  en	  hun	  medewerking	  te	  

verlenen	  aan	  de	  werkzaamheden	  van	  de	  tuchtcommissie.	  	  
4. Een	  lid	  tegen	  wie	  een	  zaak	  aanhangig	  is	  gemaakt,	  heeft	  evenwel	  de	  mogelijkheid	  van	  zijn	  zwijgrecht	  

gebruik	  te	  maken.	  	  
5. Leden	  zijn	  verplicht	  te	  verschijnen.	  Bij	  jeugdleden	  geldt	  deze	  verplichting	  ook	  voor	  hun	  opgeroepen	  

ouder(s).	  
6. Bij	  mondelinge	  behandeling	  aangaande	  leden	  die	  de	  leeftijd	  van	  16	  jaar	  nog	  niet	  hebben	  bereikt,	  

worden	  de	  ouders	  van	  het	  lid	  ingelicht.	  
	  
	  

	  
Art.	  7	  Sepot	  
De	  tuchtcommissie	  is	  bevoegd	  een	  aanhangig	  gemaakte	  zaak	  te	  seponeren,	  indien	  naar	  het	  oordeel	  van	  de	  
tuchtcommissie	  het	  tijdsverloop	  tussen	  het	  gewraakte	  handelen	  en	  het	  aanhangig	  maken	  van	  de	  zaak,	  
mede	  gezien	  de	  aard	  van	  de	  zaak,	  te	  groot	  is,	  of	  om	  andere	  naar	  haar	  oordeel	  gewichtige	  redenen.	  
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Art.	  8	  Beraadslaging	  en	  uitspraak	  
1. De	  beraadslaging	  over	  de	  zaak	  geschiedt	  terstond	  na	  sluiting	  van	  de	  behandeling.	  	  
2. De	  beraadslaging	  vindt	  niet	  in	  het	  openbaar	  plaats.	  	  
3. De	  tuchtcommissie	  baseert	  haar	  uitspraak	  op	  de	  stukken	  en	  verklaringen	  die	  op	  de	  zaak	  betrekking	  

hebben	  en	  waarvan	  het	  betreffende	  lid/de	  betreffende	  groepering	  van	  leden	  kennis	  heeft	  genomen	  of	  
kennis	  heeft	  kunnen	  nemen.	  

4. Indien	  de	  tuchtcommissie	  van	  oordeel	  is	  dat	  de	  betrokkene	  geen	  straf	  dient	  te	  worden	  opgelegd,	  
spreekt	  zij	  de	  betrokkene	  vrij.	  	  

	  
	  
	  
Art.	  9	  Sancties	  	  
1. De	  tuchtcommissie	  kan	  een	  lid	  of	  een	  groepering	  van	  leden	  vrijspreken.	  
2. De	  tuchtcommissie	  is	  bevoegd	  de	  zaak	  zonder	  strafoplegging	  af	  te	  doen.	  
3. De	  tuchtcommissie	  kan	  aan	  een	  lid	  of	  een	  groepering	  van	  leden	  één	  of	  meer	  van	  de	  volgende	  straffen	  

opleggen:	  	  
a. Een	  berisping.	  
b. Een	  geldboete	  van	  ten	  hoogste	  één	  honderd	  euro	  (€100,00),	  al	  dan	  niet	  (gedeeltelijk)	  

voorwaardelijk.	  Dit	  laat	  onverlet	  de	  verplichting	  tot	  vergoeding	  van	  eventueel	  veroorzaakte	  
schade.	  	  

c. Een	  speelverbod	  voor	  één	  of	  meer	  competitiewedstrijden,	  dan	  wel	  vriendschappelijke	  
wedstrijden	  en/of	  toernooien,	  al	  dan	  niet	  (gedeeltelijk)	  voorwaardelijk.	  	  

d. Een	  ontzegging	  van	  de	  toegang	  tot	  het	  terrein	  van	  de	  vereniging	  voor	  een	  zekere	  periode.	  	  
e. Een	  alternatieve	  straf	  naar	  inzicht	  van	  de	  tuchtcommissie	  ter	  (gedeeltelijke)	  vervanging	  van	  de	  

opgelegde	  geldboete	  en/of	  het	  speel-‐/begeleidingsverbod.	  Indien	  de	  alternatieve	  straf	  door	  
toedoen	  van	  het	  betreffende	  lid/de	  betreffende	  groepering	  van	  leden	  niet	  ten	  uitvoer	  wordt	  
gebracht,	  worden	  alsnog	  de	  (volledige)	  straffen	  als	  onder	  a	  t/m	  d	  van	  kracht.	  

f. Een	  combinatie	  van	  straffen	  als	  beschreven	  onder	  a	  t/m	  e.	  
4. Een	  opgelegde	  straf	  wordt	  met	  onmiddellijke	  ingang	  van	  kracht.	  
5. De	  tuchtcommissie	  is	  bevoegd,	  zodra	  een	  zaak	  te	  harer	  kennis	  is	  gebracht	  en	  in	  afwachting	  van	  de	  

behandeling	  daarvan,	  met	  onmiddellijke	  ingang	  een	  straf	  op	  te	  leggen	  indien	  daartoe	  naar	  het	  oordeel	  
van	  de	  tuchtcommissie	  gezien	  de	  ernst	  van	  de	  zaak	  aanleiding	  bestaat.	  

	  
	  
	  
Art.	  10	  Ontzetting	  	  
1. De	  tuchtcommissie	  kan	  een	  lid	  bij	  het	  Bestuur	  voordragen	  voor	  ontzetting	  uit	  het	  lidmaatschap	  als	  

bedoeld	  in	  de	  Statuten.	  
2. Indien	  het	  Bestuur	  een	  zodanige	  voordracht	  niet	  overneemt,	  is	  het	  Bestuur	  verplicht	  hiervan,	  onder	  

opgave	  van	  redenen,	  melding	  te	  maken	  aan	  de	  Algemene	  Ledenvergadering.	  	  
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Art.	  11	  Uitspraak	  en	  kennisgeving	  
1. Besluitvorming	  vindt	  plaats	  bij	  gewone	  meerderheid	  van	  stemmen.	  Bij	  het	  staken	  van	  stemmen	  is	  de	  

stem	  van	  de	  voorzitter	  beslissend.	  
2. De	  tuchtcommissie	  deelt	  haar	  uitspraak	  zo	  veel	  mogelijk	  direct	  maar	  in	  ieder	  geval	  uiterlijk	  binnen	  

zeven	  dagen,	  mondeling	  en	  gemotiveerd	  mede	  aan	  de	  betrokkene(n)	  en	  deze	  wordt	  tevens	  schriftelijk	  
(e-‐mail	  daaronder	  begrepen)	  aan	  betrokkene(n)	  en	  het	  Bestuur	  van	  de	  vereniging	  bevestigd.	  	  

3. De	  tuchtcommissie	  kan	  besluiten	  dat	  de	  uitspraak	  wordt	  gepubliceerd	  in	  het	  officiële	  orgaan	  van	  de	  
vereniging.	  Het	  Bestuur	  is	  in	  dat	  geval	  verplicht	  de	  uitspraak	  te	  publiceren.	  	  

	  
	  
	  
Art.	  12	  Beroep	  	  
1. Beroep	  tegen	  de	  uitspraak	  van	  de	  tuchtcommissie	  staat	  binnen	  10	  dagen	  na	  schriftelijke	  mededeling	  

van	  de	  uitspraak	  open	  bij	  het	  bestuur.	  
2. Het	  beroep	  wordt	  ingesteld	  door	  middel	  van	  een	  met	  redenen	  omkleed	  beroepsschrift,	  in	  te	  dienen	  bij	  

de	  secretaris	  van	  het	  bestuur.	  	  
3. Het	  instellen	  van	  beroep	  schort	  de	  tenuitvoerlegging	  van	  de	  straf	  niet	  op,	  tenzij	  de	  tuchtcommissie	  

anderszins	  bepaalt.	  	  
4. Het	  bestuur	  beoordeelt	  het	  beroep	  binnen	  10	  dagen	  nadat	  het	  is	  aangetekend.	  Het	  bestuur	  beoordeelt	  

in	  het	  beroep	  uitsluitend	  of	  de	  tuchtcommissie	  in	  redelijkheid	  tot	  de	  betwiste	  uitspraak	  heeft	  kunnen	  
komen.	  

5. Het	  bestuur	  toetst	  de	  uitspraak	  van	  de	  zaak	  marginaal	  en	  kan	  de	  zaak	  terugverwijzen	  naar	  de	  
tuchtcommissie.	  	  

6. De	  uitspraak	  van	  het	  bestuur	  kan	  uitsluitend	  zijn:	  
a. Vernietiging	  van	  de	  uitspraak	  van	  de	  tuchtcommissie.	  De	  tuchtcommissie	  zal	  alsdan,	  met	  

inachtneming	  van	  de	  uitspraak	  van	  het	  bestuur,	  de	  zaak	  opnieuw	  beoordelen.	  
b. Bekrachtiging	  van	  de	  uitspraak	  van	  de	  tuchtcommissie.	  

7. Het	  bestuur	  kan	  beslissen	  het	  beroep	  schriftelijk	  af	  te	  doen.	  
8. Het	  bestuur	  is	  bevoegd	  een	  beroepscommissie	  in	  te	  stellen,	  die	  het	  bestuur	  adviseert	  bij	  een	  beroep	  

op	  een	  uitspraak.	  Het	  bestuur	  neemt	  in	  beginsel	  het	  advies	  over.	  
	  
	  
	  
Art.	  13	  Tenuitvoerlegging	  van	  straffen	  	  
1. De	  controle	  op	  de	  feitelijke	  tenuitvoerlegging	  van	  opgelegde	  straffen	  berust	  bij	  het	  bestuur	  of	  bij	  een	  

persoon	  of	  groep	  van	  personen	  waaraan	  dit	  gedelegeerd	  is.	  
2. Als	  geen	  gevolg	  gegeven	  wordt	  aan	  een	  uitspraak	  van	  de	  tuchtcommissie,	  kan	  het	  bestuur	  de	  zaak	  

opnieuw	  voorleggen	  aan	  de	  tuchtcommissie	  en,	  indien	  van	  toepassing,	  om	  omzetting	  van	  een	  
(on)voorwaardelijke	  straf	  verzoeken.	  


